
“CREAREA DE SPAŢII PUBLICE URBANE 
ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ PRIN 
CONSTRUIREA UNUI POD ŞI A UNEI 

ARII DE  PARCĂRI, ÎN ZONA INTERSECŢIEI
 PIAŢA ŞTEFAN CEL MARE, STR.ORHEI, 

Bdul DACIA ŞI AMENAJAREA 
COMPLEXĂ A PÂRÂULUI CUEJDIU”

? Consumatorii de servicii turistice; 
? Prin extindere, sectorul turistic din Regiunea  de  Nord-Est 
  şi la nivel naţional prin creşterea calitativă,  la  standarde 
  europene a ansambului condiţiilor de practicare a turismului 
  cultural-istoric, cu impact direct asupra creşterii cererii de 
  turism pentru România, ca destinaţie  turistică  europeană;
? Regiunea Nord-Est, care va  beneficia  de  o  dezvoltare  a 
  investiţiilor, a activităţilor economice, inclusiv a  turismului 
  în zonă datorită îmbunătăţirii infrastructurii rutiere;
? Municipiul Piatra Neamţ, care prin stimularea competitivităţii 
  agenţilor economici şi dezvoltarea turismului, va  beneficia 
  de creşterea veniturilor la bugetul local;
? Societatea românească în ansamblu;

Rezultatele şi efectele pe termen lung şi mediu ale 
acestui proiect

? Îmbunătăţirea infrastructurii urbane a municipiului  Piatra 
  Neamţ;
? Creşterea standardelor de  calitate  mobilităţii  circulaţiei 
  pietonale şi rutiere. 
? Trafic suplimentar atras, respectiv creşterea  traficului  de 
  pietoni cu 20%;
? Reducerea timpului de tranzit de pe o strada pe alta;
? Reducerea cheltuielilor de operare a vehiculelor (benzină, 
  lubrifianţi, uzură, anvelope etc.);
? Creşterea gradului de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi 
  prin amenajarea unor modalităţi speciale  de  acces  şi  de 
  facilitare a circulaţiei pentru persoanele cu handicap;
? Creşterea ponderii alocate spaţiilor verzi în zona  centrală 
  a municipiului Piatra Neamţ ;
? Creşterea eficienţei activităţilor economice atât în municipiul 
  Piatra Neamţ, cât şi în Regiunea de Dezvoltare  Nord – Est;
? Creşterea economică a municipiului Piatra Neamţ;
? Reducerea utilizării resurselor naturale epuizabile;
? Valorificarea potenţialului turistic şi a patrimoniului cultural
  -istoric din municipiul Piatra Neamţ şi din  judeţul  Neamţ, 
  în special şi din Regiunea de Nord Est în general.
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datorită optimizării suprafeţei de rulare;
-reducerea timpului de transport marfuri şi persoane, datorită 
fluidizării traficului;

   Contribuie la  realizarea  unei  complementarităţi  pentru 
  obiectivele deja consacrate din regiune asigurând o  conti-

  nuitate a fluxului de turişti pe întreaga perioadă  a  anului 
  şi implicit o dezvoltare economică a zonei.
   Ajută la creşterea atractivităţii municipiului Piatra Neamţ, 
  din punct de vedere turistic;
   Contribuie la creşterea gradului de protecţie a persoanelor 
  cu dizabilităţi prin amenajarea unor modalităţi speciale de 
  acces la parcaje şi dala urbană - ascensoare şi escalatoare 
  ce sunt utilate şi pentru persoanele cu handicap.

   Populaţia din zona de acţiune urbană: 11.413 persoane.
   Populaţia  municipiului  Piatra Neamţ:  104.914 persoane 
  (conform datelor de la recensământul din 2002).

   Regiunea de Nord - Est în  general  şi  comunitatea  locală, 
  respectiv municipiul Piatra Neamţ, în special, unde se   dez-
  voltă activitatea de turism;
   Municipiul Piatra Neamţ prin valorificarea actracţiilor turis-
  tice care va contribui la creşterea economică a zonei  prin 
  favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transfor-
  mând areale cu competitivitate economică scazută în zone 
  atractive pentru investitori; 
   Prestatorii de servicii conexe (transport, agenţii de turism,
  unităţi de  cazare  şi  restaurante,  spaţii comerciale)  din 
  municipiul Piatra Neamţ şi judeţ care işi  vor consolida  şi/
  sau dezvolta activitatea ca urmare  a  creşterii  interesului 
  turiştilor pentru zona vizată de proiect;
   Partenerii de afaceri ai prestatorilor de servicii  de  turism 
  şi servicii conexe;
   Furnizori de bunuri aferenţi turismului cultural  istoric  (în 
  special furnizori suveniruri, ghiduri automate cu casca, etc.);

Beneficiari direcţi: 

Beneficiari indirecţi:

Proiectul vine în întampinarea nevoilor bine definite la nivel 
de zonă de acţiune urbană şi municipiu, prin crearea/ reabi-
litarea/ modernizarea de  infrastructuri  urbane  (pietonale, 
parcări, pod peste Cuejdiu, platforme peste Cuejdiu, deviere 
de reţele de utilităţi).

Obiectivul general:  reabilitarea  infrastructurii  urbane  din 
municipiul Piatra Neamţ, contribuind astfel la îmbunătăţirea 
transportului urban, a gradului  de  atractivitate  a  Regiunii 
Nord-Est, la creşterea  calităţii  vieţii  şi  la  crearea  de  noi 
locuri de muncă.

Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii urbane şi - îmbu
nătăţirea transportului şi a mobilităţii populaţiei municipiului
Piatra Neamţ prin  amenajări  ale  circulaţiilor  pietonale   şi 
carosabile – pod peste pârâul Cuiejdiu,  parcare  publică,  în 
zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str.Orhei, Bdul Dacia 
şi amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu,  pe  parcursul  a 
24 de luni durată de execuţie, astfel:

   Un pod casetat cu sens giratoriu care va gestiona fluxul  de 

   Două platforme carosabile cu lungimea de  100 ml, fiecare 

   Amenajarea străzilor Orhei şi bdul. Dacia cu  supralărgiri şi

   Amenajarea rampelor de acces pe pod dinspre Piaţa Ştefan 

   Relocare reţele utilităţi şi  transport  Lucrări  hidrotehnice, 

  trafic existent şi traficul atras şi demolarea pasarelei pieto-
  nale existente.

  cu destinaţie pentru parcări.

  supraînalţări.

  cel Mare, strada Dacia şi strada Orhei. Accesul la pod dinspre 
  Piaţa Ştefan cel Mare cu 4 benzi de circulaţie şi 2 trotuare.

  lucrări de arhitectură.

Proiectul de investiţii, prin obiectivul său specific - reabilita-
rea infrastructurii urbane şi imbunătăţirea transportului şi a 
mobilităţii populaţiei municipiului Piatra Neamţ prin amena- 
jări 
Cuiejdiu,  parcare  publică, în zona intersecţiei  Piaţa  Ştefan 

ale circulaţiilor pietonale şi carosabile – pod peste pârâul 

cel Mare,  str. Orhei,  Bdul Dacia şi amenajarea complexă a 
pârâului  Cuiejdiu- vine  în  întampinarea  obiectivelor  Axei 
prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 
urbani de creştere”,  Domeniului major de  intervenţie  1.1 
„Planuri  integrate  de  dezvoltare  urbană”,  sub-domeniul 
„Centre urbane” astfel: 

   Contribuie la regenerarea arealului urban (”zone de acţiune 
   urbană”)  din  cadrul  municipiului  Piatra Neamţ,  având 
   impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a municipiului, 
   cât şi a zonei înconjurătoare.
   Contribuie la atingerea obiectivului specific al POR, anume 
   creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin -aplica
   unei abordări  policentrice  pentru  o  dezvoltare   rea mai 
  echilibrată  a  regiunilor,  în  concordanţă  cu  obiectivele 
   Strategiei  Naţionale  pentru  Dezvoltare  Regională  şi 
   Cadrului Naţional  Strategic  de  Referinţă,  precum  şi  cu 
   Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă 
   de programare 2007-2013;
   Contribuie la crearea de noi locuri de muncă, respectând 
   principiile dezvoltării durabile şi  ale protecţiei  mediului;
   Răspunde cerinţelor urbane, de păstrare  şi valorificare  a 
  resurselor  naturale  dându-i  o  funcţionalitate  urbană şi 
  pentru obiectivele componente după cum urmează: 

- rezolvă problema descongestionării fluxurilor de circulaţie, 
în zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str.Orhei, Bdul Dacia;
- realizează doua platforme peste pârâul Cuejdiu, în aval de
 pod ce vor avea funcţiuni de parcări publice pentru autoturisme;
- transformă zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str.Orhei, 
Bdul Dacia într-un spaţiu cu o funcţionalitate modernă;

      Asigură, prin încasetarea  pârâului  Cuiejdiu,  construirea 
  podului şi amenajarea străzii Orhei şi Bdul Dacia precum şi 
  a intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, urmatoarele avantaje;

- eliminarea blocajelor rutiere, datorită  supralărgirii  părţii 
carosabile;
-creşterea confortului şi siguranţei participanţilor  la  trafic, 


